
     

 

 

Συνάδελφοι,  

Με την ψήφιση του νόμου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ άνοιξε συζήτηση για το ασφαλιστικό. Καθυστερημένα 

βέβαια γιατί το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Η δημόσια κοινωνική ασφάλιση είναι αποτέλεσμα 

αγώνων των εργαζομένων που στην Ελλάδα αρχίζουν δυναμικά τη δεκαετία του 1920 με τον ερχομό 

στο προσκήνιο του εργατικού κινήματος. Από τότε έτρεξε πολύ νερό στο αυλάκι για να χτιστεί ένα 

σύστημα δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης που παρά τις στρεβλώσεις( π.χ. τα λεγόμενα ευγενή ταμεία 

με αυξημένες παροχές ) είχε γενικά τη φιλοσοφία της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης των γενεών, 

το λεγόμενο αναδιανεμητικό. Τα τελευταία χρόνια εντάθηκε η επίθεση στα δικαιώματα των 

εργαζομένων, χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, συνδυάζοντας τις ανατροπές στην 

κοινωνική ασφάλιση με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής 

απασχόληση κλπ.  

Αλλάζει η φιλοσοφία των συνταξιοδοτικών ταμείων και από τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη 

των γενεών οδηγείται στην εξατομίκευση, στην ατομική ευθύνη.  

Το πιο  συνηθισμένο  επιχείρημα που χρησιμοποιεί η νεοφιλελεύθερη σχολή σκέψης είναι το 

δημογραφικό πρόβλημα, η γήρανση του πληθυσμού και η αδυναμία χρηματοδότησης του συστήματος. 

Σκόπιμα ξεχνάνε την αφαίμαξη των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που ξεκίνησε τη 

δεκαετία του 1950 και συνεχίστηκε μέχρι το κούρεμα με το γνωστό PSI, από τον Β. Βενιζέλο. Σκόπιμα 

ξεχνάνε ότι η ανεργία ξεπερνάει το 20%, ότι οι ελαστικές μορφές είναι ο κανόνας στις προσλήψεις. 

Τι προτείνουν οι νεοφιλελεύθεροι σωτήρες; Το λεγόμενο τριαξονικό σύστημα με τρεις πυλώνες. 

Πρώτος πυλώνας η δημόσια κοινωνική ασφάλιση των συντάξεων πείνας με ελλιπή χρηματοδότηση( 

κύρια ασφάλιση). Δεύτερος πυλώνας τα επαγγελματικά ταμεία που στη χώρα μας θεσπίστηκαν με το ν. 

3029/2002. Τρίτος πυλώνας η ατομική ιδιωτική ασφάλιση για να κερδοσκοπούν οι πολυεθνικές 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ο νόμος Κατρούγκαλου, τελευταίο επεισόδιο στο σήριαλ 

υπονόμευσης της κοινωνικής ασφάλισης, μειώνει τις συντάξεις και ενισχύει τον κεφαλαιοποιητικό 

χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, στον αντίποδα του 

αναδιανεμητικού, περιγράφεται με τη φράση ‘πολλά βάζεις – πολλά παίρνεις’. Λογική τυχερών 

παιχνιδιών πάνω στη ζωή μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με το νόμοο Κατρούγκαλου, έκανε το βήμα που 

της αναλογούσε αλλά αφήνει ακόμα ανέπαφη την πρόβλεψη του ν. 3029/2002 ότι  τα επαγγελματικά 

ταμεία είναι προαιρετικά, αν θέλεις συμμετέχεις, όποτε θέλεις μπαίνεις όποτε θέλεις βγαίνεις. Όμως 

τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα. Πως αλλιώς να το πεις όταν η Ν.Δ., που προετοιμάζεται να 

κυβερνήσει, έχει σαν βασική πρόταση το τριαξονικό σύστημα με υποχρεωτική τη λειτουργία δεύτερου 

και τρίτου πυλώνα αλλά και στελέχη  του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείουν να το συζητήσουν στο μέλλον. 

Σύμπτωση ότι στην Ευρωπα΄ι΄κή Ενωση συζητάνε τρόπους δημιουργίας ευρωπα΄ι΄κού  ταμείου που 

να καλύπτει το δεύτερο και τρίτο πυλώνα αλλά με εγγυήσεις, έτσι ώστε να ξεπεράσουν τη δυσπιστία 

των εργαζομένων στην ασφάλιση τύπου καζίνο; 

Αφορμή για τον προβληματισμό αυτό μας έδωσε η συζήτηση στο ΚΔΣ της 13-10-2018 για δημιουργία 

επαγγελματικού ταμείου του κλάδου. Δεν συμφωνούμε γιατί: 

-τα επαγγελματικά ταμεία από τη φύση τους υποσκάπτουν τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση.   



-προσανατολίζεται η αποταμίευση προς τις χρηματιστηριακές αγορές, για αναζήτηση αποδόσεων, 

χωρίς καμία εγγύηση του κεφαλαίου( το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου είναι πρόσφατο). 

-η διαχείριση των αποθεματικών γίνεται μέσω εταιρειών( ΑΕΔΑΚ ) που δεν έχουν καμία ευθύνη σε 

περίπτωση αποτυχίας των επενδύσεων. 

-θεωρείται ότι έχουν το πλεονέκτημα να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα από τα έσοδα. Σήμερα είναι έτσι, 

ποιος εγγυάται όμως ότι θα είναι έτσι και αύριο; 

Συνάδελφοι 

Οι φυσικοθεραπευτές, υπάλληλοι και επαγγελματίες, δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από το 

επαγγελματικό ταμείο. 

Μαζικά να αμφισβητήσουμε και να αντιταχθούμε στα αντιασφαλιστικά μέτρα μνημονιακών και 

μεταμνημονιακών κυβερνήσεων που έχουν τις ευλογίες της Ε.Ε. 

Να μη συμμετέχουμε στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. 

Να διεκδικήσουμε ένα αποκλειστικά δημόσιο και αναβαθμισμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

που θα εξασφαλίζει ικανοποιητικές συντάξεις με μείωση των ορίων ηλικίας και δωρεάν ποιοτικές 

υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. 
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